
Taal in Rotterdam Noord
Medicijn/recept

Patiënt

Dokter

Gratis taalcursus van de gemeente Rotterdam
Taalcursus Taal en Gezondheid zodat u de  

dokter beter begrijpt.

Taalcursus Taal en Werk zodat u makkelijker  

werk vindt. 

Taalcursus Taal en Ontwikkeling om uw  

kinderen beter met huiswerk te helpen.

 

Alsare Academie 
010 432 49 11

taalopnoord@alsare.nl

www.alsare-academie.nl/taal-op-de-noordoever

Taalcursus voor een diploma:
 
Albeda college

010 221 41 08 of  

010 221 41 21 

taaleninburgering@albeda.nl

www.albeda.nl/taalcursussen-voor-anderstaligen

De gratis taalcursussen van 
de gemeente in Rotterdam 
Noord zijn voor bewoners 
van: 
Centrum, Delfshaven, Hillegersberg- 

Schiebroek, Hoek van Holland,  

Kralingen-Crooswijk, Noord,  

Overschie of Prins Alexander.

Zoekt u iets anders?
In Rotterdam kunt u allerlei soorten  

cursussen volgen of meedoen met  

taalactiviteiten. Via de gemeente of bij 

andere organisaties.  

Bijvoorbeeld bij de bibliotheek of een 

Huis van de Wijk bij u in de buurt. 

 Daar is ook taalles om Nederlands te 

leren. U kunt oefenen met taal bij een 

Taalcafé. Ook zijn er lessen om te leren 

computeren. 

Wilt u meer weten?

Kijk op www.beterintaal.nu of bel naar 14 010.



Taal in Rotterdam Zuid
Medicijn/recept

Patiënt

Dokter

Gratis taalcursus van de gemeente Rotterdam
Taalcursus Taal en Gezondheid zodat u de  

dokter beter begrijpt.

Taalcursus Taal en Werk zodat u makkelijker  

werk vindt. 

Taalcursus Taal en Ontwikkeling om uw  

kinderen beter met huiswerk te helpen.

 
NL Educatie 

010 303 32 14 

rotterdam@nleducatie.com

www.nltraining.nl/cursusaanbod/

nederlands-verbeteren

Taalcursus voor een diploma:
 
Sagènn Educatie 

088 444 60 00 

educatie-rotterdam@sagenn.nl

www.sagenn.nl/educatie/direct-inschrijven

De gratis taalcursussen van 
de gemeente in Rotterdam 
Zuid zijn voor bewoners van: 
Charlois, Feijenoord, Hoogvliet,  

IJsselmonde, Pernis of Rozenburg.

Zoekt u iets anders?
In Rotterdam kunt u allerlei soorten  

cursussen volgen of meedoen met  

taalactiviteiten. Via de gemeente of bij 

andere organisaties.  

Bijvoorbeeld bij de bibliotheek of een Huis 

van de Wijk bij u in de buurt. Daar is ook 

taalles om Nederlands te leren. U kunt 

oefenen met taal bij een Taalcafé. Ook zijn 

er lessen om te leren computeren. 

Wilt u meer weten?

Kijk op www.beterintaal.nu of bel naar 14 010.
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